เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเดนมาร์ ก
*** ใช้เวลาในการพิ จารณาวีซ่า 15 วันทาการ ***
กรณี เป็ นพนักงานหรือข้าราชการ
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้
สามารถใช้ได้ แต่หากนั บแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือ
เดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า (หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณา
เตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า (ท่านทีม่ ปี ก
หนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนัน้ ๆ)
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้ ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **
(ขนาดรูปวัดจากศีรษะจรดคางได้ 3 เซนติเมตร)
3. สําเนาบัญชีเงินฝากปจั จุบนั ย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝาก ประจําเท่านัน้
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***
* ต้องขอหนังสือรับรองจากทางธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)
* กรณีทไ่ี ม่มหี นังสือรับรองจากธนาคาร ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรณีไม่ได้ยน่ื พร้อมกรุ๊ป)
* กรณีทเ่ี ป็ นคูส่ มรส สามารถใช้บญ
ั ชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ตอ้ งมีสาํ เนาทะเบียนสมรสยืนยัน
* กรณีทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน และเซ็นชือ่ รับรอง
ทัง้ 2 ท่าน
* กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ได้ทาํ งาน และคูส่ มรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหลักฐาน
การทํางานของคูส่ มรสด้วย
* กรณีรบั รองญาติพน่ี ้อง ต้องแนบจดหมายรับรองทีแ่ สดงความเกีย่ วข้องกัน ซึง่ สามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นรับรองโดย
เจ้าของบัญชีมา พร้อมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากทีใ่ ช้รบั รองมาด้วย
* กรณีทบ่ี ริษทั ของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1– 6
แล้ว ทางบริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอ่ื ผูเ้ ดินทางและเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
6. สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ , นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท มีระยะเวลาการคุม้ ครองครอบคลุมช่วงทีเ่ ดินทาง
8. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชือ่ แล้ว 1 ชุด
9. ตั ๋วเครือ่ งบินทีม่ กี ารออกตั ๋วเรียบร้อยแล้ว
10. ใบยืนยันการจองห้องพัก จากโรงแรมหรือทีพ่ กั ทีท่ า่ นเข้าพักตามจริง

11. ข้าราชการจะต้องสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
12. จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ โดยระบุ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับ
บริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพือ่ เดินทาง หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณี ประกอบธุรกิ จส่วนตัว
1. ใช้เอกสารตามข้อ 1 – 10
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุตาํ แหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับบริษทั หรือ สําเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็ นเ จ้าของกิจการทีค่ ดั มาไม่ต่าํ กว่า 3 เดือน
(เอกสารแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
กรณี เป็ นนักเรียน นักศึกษา
1. ใช้เอกสารตามข้อ 1 – 10
2. หนังสือรับรองสถานภาพจากสถานศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
3. หนังสือรับรองการทางาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ ของผู้
อุปการะ เป็ นภาษาอังกฤษ (บิดา, มารดา หรือผูป้ กครอง)
4. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 15 ปี บริบรู ณ์ ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร แทนสาเนาบัตรประชาชน
5. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา, มารดา หรือเดินทางพร้อมบิดา, มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
จะต้องทาจดหมายยินยอมจากอาเภอ โดยทีบ่ ดิ า , มารดาจะต้องไปยืน่ แสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีน ายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่
และตรา
ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง หรือถ้าไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา จะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับผูอ้ น่ื โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง จากอาเภอต้น
สังกัด พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
6. กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร
ข้อควรทราบเพิ่ มเติ ม
1. เอกสาร และเวลาทีใ่ ช้ในการยืน่ วีซ่า อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของ
สถานทูต
2. โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรทีท่ าํ งาน เบอร์โทรศัพท์บา้ น มือถือ ทีต่ ดิ ต่อได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องในแบบฟอร์มขอ
วีซ่า
3. ต้องจองคิว และ ไปแสดงตัวทีส่ ถานทูต พร้อมสแกนลายนิ้วมือ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศนัน้ ๆ เป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึง ถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก

